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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον εντοπισμό και την 

ακολούθηση ενός συγκεκριμένου σχήματος. Οι ακολουθία γίνεται σε πραγματικό 

περιβάλλον καθώς δύο οχήματα αναλαμβάνουν την παραπάνω εργασία. Τα 

οχήματα κινούνται με την βοήθεια του μικροελεγκτή Arduino και του 

μικρουπολογιστή Raspberry. Ως αναγνωριστικό σχήμα χρησιμοποιείται ένα QR 

code.  

 

ABSTRACT 

The present thesis deals with the detection and tracing of a specific shape. 

The following of the shape is in real environment, as two vehicles undertake the 

previously mentioned job. The vehicles roll with the aid of the Arduino 

microcontroller and Raspberry computer. A QR code is used as an identifier. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Μέτρηση απόστασης 

Όπως είναι γνωστό από την φυσική ο τύπος για τον υπολογισμό της 

απόστασης είναι ο παρακάτω: 

 

  

Η μονάδα μέτρησης της απόστασης είναι τα μέτρα.  

Η απόσταση μπορεί να υπολογιστεί με ποικίλους τρόπους, όπως με την χρήση 

συσκευής υπερήχων, όπου ο υπολογισμός της απόστασης γίνεται σε σχέση με τη 

ταχύτητα του ήχου και του χρόνου που κάνει από τη στιγμή που θα φύγει από την 

συσκευή υπερήχου μέχρι να ξαναγυρίσει σε αυτή. Αντιστοίχως το ίδιο συμβαίνει 

και με άλλες συσκευές. Κάθε μέθοδος έχει διαφορετικούς στόχους, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις. 

 

1.2. Περιγραφή του αντικειμένου της πτυχιακής εργασίας 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο εντοπισμός ενός 

σχήματος και η μέτρηση απόστασης του από την κάμερα. Η μέτρηση απόστασης 

με αυτόν τον τρόπο δεν χαίρει από ευελιξία και ταχύτητα. Ωστόσο είναι πολύ 

χρήσιμο καθώς εισάγεται η ιδιότητα της μοναδικότητας. Με αυτόν τον τρόπο 

συνδυάζεται ο υπολογισμός της απόστασης με την ιχνηλάτηση ενός αντικειμένου. 

Ο υπολογισμός της απόστασης με αυτή τη μέθοδο γίνεται συγκρίνοντας το 

εμβαδόν του σχήματος προς αναγνώριση, με το εμβαδόν της ληφθείσας εικόνας. 

 Η πτυχιακή εργασία υλοποιείται με την χρήση του μικροελεγκτή Arduino και του 

υπολογιστή Raspberry. Το Arduino τοποθετημένο σε ένα προπορευόμενο όχημα, 

έχει στο πίσω μέρος του QR code και ελέγχεται μέσω ενός smartphone με 

Bluetooth. Το QR code αφότου γίνει αντιληπτό, έπειτα από την κατάλληλη 

επεξεργασία από το Raspberry, για την ταυτοποίηση του, ακολουθείται. 

Το QR code διακρίνεται για την μοναδικότητα του και εντοπίζεται γρηγορότερα 

σε σχέση με άλλα σχήματα. Για παράδειγμα ο εντοπισμός ενός ορθογώνιου θα 

επιστρέψει πολλά περισσότερα αποτελέσματα από ότι ο εντοπισμός ενός QR 

code, καθώς το πρώτο συναντιέται συχνά στη φύση, σε αντίθεση με το δεύτερο.  

 

 

Απόσταση = χρόνος * ταχύτητα 
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2. ARDUINO 

 

2.1. Τι είναι το Arduino; 

Το Arduino αποτελείται από δύο μέρη. Μία πλακέτα με προγραμματιζόμενο 

κύκλωμα, τον μικροελεγκτή και από το λογισμικό που βρίσκεται στον υπολογιστή, 

το οποίο χρησιμοποιείται για να συνταχθεί και να σταλεί ο κώδικας στη πλακέτα. 

Ο μικροελεγκτής είναι ένας μικρόυπολογιστής. Περιέχει επεξεργαστή, μνήμη και 

περιφερειακά. 

Τόσο το software όσο και το hardware είναι ανοιχτά προς το κοινό. Το Arduino 

επιτρέπει στους χρήστες του, με τον κατάλληλο προγραμματισμό να 

δημιουργήσουν εφαρμογές με αντίκτυπο στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά, 

μπορούν να εισαχθούν δεδομένα από πηγές όπως, αισθητήρες φωτός, 

αισθητήρες υπερήχων και ανάλογα με τον κώδικα, να μετατραπούν σε αντίστοιχη 

έξοδο, όπως σε άναμμα ενός LED, σε περιστροφή μοτέρ κ.α. 

Το πρώτο Arduino παρουσιάστηκε το 2005 με σκοπό να προωθήσει ένα φθηνό 

και εύκολο τρόπο για αρχάριους και επαγγελματίες να δημιουργούν συσκευές που 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Με τον καιρό εξαπλώθηκε η φήμη του και 

άρχισε να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και προκλήσεις της εποχής, 

διαφοροποιώντας το από τους απλούς 8-bit μικροελεγκτές, καθιστώντας το ικανό 

να λειτουργήσει σε πλατφόρμες για IoT εφαρμογές, 3D εκτυπώσεις και 

ενσωματωμένα συστήματα. Όλες οι πλατφόρμες Arduino, είναι ανοιχτές προς το 

κοινό, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να φτιάξουν τις δικές τους πλατφόρμες, 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Το λογισμικό είναι επίσης ανοιχτού κώδικα 

και εμπλουτίζεται με την συνεισφορά των χρηστών. 
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Εικόνα 2.1:  Arduino Hardware (αριστερά), Arduino Software (δεξιά) 

 

2.2. Γιατί το Arduino? 

Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες, παρόμοιες με το Arduino, αλλά αυτή είναι η 

καλύτερη επιλογή για τους παρακάτω λόγους: 

 Είναι ανοικτό. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη 

προσβασιμότητα τόσο στο λογισμικό όσο και στο hardware, κάνοντας το εύκολο 

για όλους τους χρήστες. 

 Είναι εύκολο στη χρήση,συνδέεται μέσω υπολογιστή με usb και επικοινωνεί 

μέσω του σειριακού πρωτοκόλλου.  

 Είναι φθηνό, με κόστος κάτω από 30€. 

 Είναι ευέλικτο, προσφέροντας διάφορες ψηφιακές και αναλογικές εισόδους, 

όπως SPI, I2C, σειριακή, ενώ ως εξόδους ψηφιακές και PWM. 

 Επίσης λόγω της ευρείας χρήσης του, προσφέρονται πολλές πληροφορίες 

διαδικτυακά, που ποικίλουν από απλά παραδείγματα μέχρι και ολόκληρα projects. 

 

2.3. Arduino Ηardware   

2.3.1. Official Boards 

Μία πλακέτα Arduino αποτελείται ουσιαστικά από ένα τσιπ, τον μικροελεγκτή και 

συμπληρωματικά εξαρτήματα για τον προγραμματισμό του Arduino και την 

διευκόλυνση στη δημιουργία κατασκευών. 

Οι μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνταν μέχρι το 2015 είναι της εταιρείας Atmel 

και ανήκουν στην οικογένεια μικροελεγκτών AVR. Πιο συγκεκριμένα  
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χρησιμοποιήθηκαν οι ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280 και 

ATmega2560. Το 2015 προστέθηκαν μικροελεγκτές και από άλλες εταιρείες.  

Όλες οι πλακέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή τάσης 5V και έναν 

κρύσταλλο στα 16MHz. Ο μικροελεγκτής μπορεί να προγραμματισθεί απευθείας 

χωρίς την χρήση εξωτερικού προγραμματιστή. Ο προγραμματισμός των 

τελευταίων γενεών Arduino γίνεται με USB σε αντίθεση με παλαιότερα που γινόταν 

σειριακά. Μάλιστα οι πιο πρόσφατες εκδόσεις για την μετατροπή του σήματος από 

το USB σε σειριακό γίνονται με ένα ολοκληρωμένο AVR, ενώ παλιότερα γινόταν με 

ένα τσιπ FTDI - USB σε σειριακό. .  

2.3.2. Arduino Shields 

Τα shields(ασπίδες) είναι τυπωμένες πλακέτες που εφαρμόζουν στις υποδοχές 

για pin του Arduino. Ta shields μπορούν να προσθέσουν πολλές δυνατότητες στην 

κατασκευή. Μερικές από αυτές είναι η δυνατότητα σύνδεσης σε wifi με το “Arduino 

Wifi Shield”, η επικοινωνία με RFID ή NFC εφαρμογές με το “Adafruit NFC shield”, 

η εφαρμογή e-paper οθόνης μέχρι 2,7 ιντσών με το “Small e-paper Shield”. 

2.4. Arduino Software 

Η συγγραφή και το γράψιμο του κώδικα στην πλακέτα του Arduino, γίνεται μέσω 

του προγράμματος Arduino IDE, το οποίο υποστηρίζεται από όλα τα λειτουργικά 

συστήματα υπολογιστών (Windows/Linux/MAC OS) και είναι κατασκευασμένο στη 

γλώσσα προγραμματισμού Java. Προήλθε από το IDE των γλωσσών Processing 

και Wiring. 

Το Arduino IDE έχει την παρακάτω δομή για την συγγραφή του κώδικα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω από την συνάρτηση setup() αρχικοποιούνται οι μεταβλητές.  

void setup() { 

  /* εδώ τοποθετούμε ένα κομμάτι κώδικα για να εκτελεστεί μονάχα μία 

φορά*/ 

} 

 

void loop() { 

  /*τοποθετούμε ένα κομμάτι κώδικα για να εκτελείται συνεχόμενα */ 

} 
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Στη συνάρτηση setup() αρχικοποιούνται μεταβλητές και καθορίζονται τα pins 

που θα λειτουργήσουν. Καλείται με την εκκίνηση του Arduino, για μία μόνο φορά. 

Στη συνάρτηση loop() καθορίζεται η λειτουργία του Arduino. Αυτή εκτελείται 

συνεχώς μέχρι να αποσυνδεθεί το Arduino από το ρεύμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τεχνικές Μέτρησης Απόστασης  2017 

Νικόλαος Π. Πετροπουλέας                                                                                                                         23 

3. APACHE CORDOVA 

 

3.1. Τι είναι το Apache Cordova 

Το Apache Cordova(γνωστό προηγουμένως ως PhoneGap) είναι μία 

πλατφόρμα για ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones. Δημιουργήθηκε αρχικά 

από την Nitobi. Εξαγοράστηκε από την Adobe Systems το 2011, όπου 

επαναλανσαρίστηκε με το όνομα PhoneGap και αργότερα κυκλοφόρησε με το 

όνομα Apache Cordova, ως ανοιχτού κώδικα λογισμικό.  

 

3.2. Γιατί το Apache Cordova? 

 

Το Apache Cordova επιτρέπει στους προγραμματιστές να φτιάξουν εφαρμογές 

για smartphone συσκευές χρησιμοποιώντας τις γλώσσες για την ανάπτυξη 

ιστοσελίδων, όπως CSS3, HTML5 και Javascript, χωρίς να εξαρτώνται από 

συγκεκριμένα APIs όπως αυτά συναντώνται στα Android, iOS ή Windows Phone. 

Έτσι εξασφαλίζεται πολύς χρόνος και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται ο 

προγραμματιστής να μάθει τις απαιτούμενες γλώσσες από το κάθε λειτουργικό 

σύστημα, για την ανάπτυξη των εφαρμογών. 

Επιπλέον τα plugin, που προσφέρουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και 

κομμάτια των κινητών, όπως την μπαταρία, το Bluetooth κ.α. 

 Συνεπώς είναι προτιμότερη για το κυρίαρχο λόγο ότι μπορεί εύκολα και 

γρήγορα να μετατραπεί η ιστοσελίδα σε smartphone εφαρμογή για όλα τα 

λειτουργικά. 

 

3.3. Αρχιτεκτονική Apache Cordova 

 

Μία εφαρμογή φτιαγμένη σε Cordova περιβάλλον αποτελείται από τα παρακάτω 

μέρη, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 



Τεχνικές Μέτρησης Απόστασης  2017 

Νικόλαος Π. Πετροπουλέας                                                                                                                         24 

Εικόνα 3.1: Αρχιτεκτονική Cordova Application 

 

3.3.1. Web App 

 

Σε αυτό το κομμάτι βρίσκεται ο κώδικας της εφαρμογής. Η εφαρμογή έχει την 

δομή μιας ιστοσελίδας. Οπότε μέσα από ένα αρχείο index.html γίνονται οι 

αναφορές σε css, javascript και σε εικόνες καλώντας τα αντίστοιχα αρχεία.  

Επίσης εδώ βρίσκεται και το πολύ σημαντικό αρχείο config.xml που παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και καθορίζει τις παραμέτρους που 

επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του, όπως το να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

θέασης εικόνας.  

 

3.3.2. HTML Rendering Engine (WebView) 
 

Το WebView είναι η διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργείται το περιβάλλον 

διεπαφής των εφαρμογών γραμμένων σε Cordova framework. Είναι ένας 

ενσωματωμένος περιηγητής σελίδων, που ανοίγει μέσα από τις εφαρμογές για να 

προβάλουν διαδικτυακό περιεχόμενο. Τα προγράμματα γραμμένα σε Cordova 

framework προβάλουν το αποτέλεσμα μέσα από το WebView. Όμως για να 



Τεχνικές Μέτρησης Απόστασης  2017 

Νικόλαος Π. Πετροπουλέας                                                                                                                         25 

φαίνεται πιο κοντά στις εφαρμογές που είναι γραμμένες στις γλώσσες για το 

εκάστοτε λειτουργικά συστήματα (όπως είναι η Java για τα Android συστήματα), το 

περιβάλλον μετατρέπεται ώστε να φαίνεται σαν αυτόχθονη εφαρμογή. 

 

3.3.3. Cordova Plugins 

Όπως προαναφέρθηκε τα plugins προσφέρουν πρόσβαση σε διάφορες 

λειτουργίες και κομμάτια του κινητού, συνδέοντας τα εγγενή μέρη του Cordova 

μεταξύ τους και με τα APIs της συσκευής. 

Το Apache Cordova διαθέτει ένα σετ από βασικά πρόσθετα, παρέχοντας 

πρόσβαση στα διάφορα μέρη του κινητού. 

Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πρόσθετα, από τρίτους, που παρέχουν πρόσβαση 

σε περισσότερες λειτουργίες και μέρη του κινητού, χωρίς όμως να είναι πάντα 

διαθέσιμα για όλες τις πλατφόρμες. 

  

3.4. Development Paths 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί η εφαρμογή με δύο τρόπους. Αν και 

οι δύο πολλές φορές δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, ο καθένας χαρακτηρίζεται από 

ένα βασικό πλεονέκτημα. Οι τρόποι είναι: 

3.4.1. Cross-platform (CLI) workflow 

Το Cordova CLI είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει την δημιουργία 

εφαρμογών σε όσες περισσότερες συσκευές είναι δυνατόν, αφαιρώντας όμως 

πολλές από τις λειτουργίες των scripts χαμηλότερου επιπέδου. 

3.4.2. Platform-centered workflow 

Με το platform-centered workflow η δημιουργία της εφαρμογής εστιάζεται σε μία 

μόνο πλατφόρμα και προσφέρει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί ο κώδικας σε 

χαμηλότερο επίπεδο, όπως για παράδειγμα μέσα στο SDK.  
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(κενό φύλλο) 
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4. RASPBERRY PI 

 

4.1. Τι είναι το Raspberry Pi; 

Το  Raspberry Pi είναι ευρέως γνωστό ως μια σειρά υπολογιστών σε μέγεθος 

πιστωτικής κάρτας. Δημιουργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Raspberry Pi 

Foundation, εμπνευσμένο από το 1981 BBC Micro, για να προωθήσει την 

διδασκαλία των βασικών αρχών των υπολογιστών σε σχολεία και 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η εταιρεία συστάθηκε το 2008,από ένα γκρουπ ακαδημαϊκών και τεχνικών. Το 

Raspberry Pi είναι ικανό για βασικές υπολογιστικές δουλειές, πλοήγηση στο 

Ίντερνετ, αναπαραγωγή πολυμέσων, βιντεοπαιχνίδια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά 

και για την δημιουργία κατασκευών με περιφερειακά μέσα. Είναι πολύ ισχυρό και 

φαίνεται από τα απαιτητικά και πολλά project στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί. Για 

παράδειγμα μπορεί να στηθεί server μέχρι και να χρησιμοποιηθεί ως δορυφόρος 

για την αποστολή φωτογραφιών μέσα από αερόστατο. 

.

 

Εικόνα 4.1: Raspberry Pi 
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4.2. Γιατί το Raspberry Pi;  

Υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι υπολογιστές, με το Raspberry, αλλά αυτή είναι η 

καλύτερη επιλογή για τους παρακάτω λόγους: 

 Είναι πολύ μικρό 

 Μπορεί να τρέξει ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα 

 Είναι φθηνό 

 Λόγω της μεγάλης του εξάπλωσης, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη διαδικτυακά 

τόσο από χρήστες, όσο και από την Raspberry Pi Foundation 

 Παρέχει όλα όσα χρειάζεται ένας μέσος χρήστης και όχι μόνο.  

 Καταναλώνει λίγο ρεύμα. 

 Αναπτύσσεται. Συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες και βελτιώνει τις 

λειτουργίες και επιδόσεις του. 

4.3.  Raspberry Hardware 

Η Raspberry Pi Foundation έχει κυκλοφορήσει πολλές εκδόσεις και μοντέλα 

Raspberry Pi. Κάθε νέα γενιά και μοντέλο Raspberry Pi έχει κάποια νέα 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες, με στόχο κάθε έκδοση να είναι καλύτερη από την 

προηγούμενη. Το τελευταίο είναι το Raspberry Pi 3 – Model B. 

Οι επεξεργαστές όλων των μοντέλων βασίζονται στην αρχιτεκτονική ARM. Το 

ίδιο ισχύει και για την μονάδα γραφικών Broadcom VideoCore IV, που είναι 

επίσης σε όλα τα μοντέλα. Επιπλέον διαθέτουν GPIO pins, υποδοχή για συσκευές 

ήχου (όπως ακουστικά), θύρα Ethernet, USB, micro USB (για την τροφοδοσία) και 

HDMI. 

 

4.4. Raspberry Pi Software 

Το συνιστώμενο λειτουργικό σύστημα για το Raspberry Pi είναι το Raspbian, μία 

GNU/Linux έκδοση βασισμένη σε Debian. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για το 

Raspberry Pi. Για την χρήση στο Raspbian υπάρχουν δύο τρόποι: 

 Η αγορά SD card με το λειτουργικό προεγκατεστημένο 

 Η εγκατάστασή του από τον χρήστη. 

o Για αρχάριους συνίσταται η εγκατάστασή του μέσω της μεθόδου 

NOOBS. Όπου ο χρήστης απλώς πραγματοποιεί μια αντιγραφή 

των αρχείων στην SD card. 
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o Διαφορετικά είναι δυνατή και η απευθείας λήψη του Raspbian, 

από τον δικτυακό ιστότοπο της Raspberry, σε μορφή Image και 

έπειτα η εγκατάσταση του στην SD card με «κάψιμο» του Image. 

Ωστόσο μπορούν να εγκατασταθούν και άλλα συστήματα βασισμένα σε Linux, 

όπως Ubuntu, αλλά και άλλα μη βασισμένα σε Linux όπως Windows 10 IoT core. 
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(κενό φύλο) 
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5. ΟΧΗΜΑ ARDUINO 

 

Το όχημα  με το Arduino είναι ένα τετράκυκλο όχημα με δύο DC κινητήρες. Ο 

ένας ελέγχει την κίνηση των πίσω τροχών κάνοντάς το να πηγαίνει μπροστά και 

πίσω. Ενώ ο άλλος ελέγχει την κίνηση των μπροστινών τροχών οδηγώντας το 

δεξιά και αριστερά. 

Η κίνηση του οχήματος πραγματοποιείται ασύρματα μέσω Bluetooth από 

εφαρμογή που τρέχει σε Android περιβάλλον. 

 

5.1. Το ολοκληρωμένο L293D 

Οι κινητήρες κινούνται με την βοήθεια του ολοκληρωμένου L293D. Το L293D 

είναι ένας τελεστικός ενισχυτής, κατάλληλος για την κίνηση κινητήρων. Δέχεται 

τάση από 4,5V μέχρι 36V και ρεύμα 600mA με μέγιστο τα 1,2A.  

  

Εικόνα 5.1: L293D chip (αριστερά), σχηματικό (δεξιά) 

 

Όπως φαίνεται στη παραπάνω εικόνα στα δεξιά, στο σχηματικό τα pins του 

ολοκληρωμένου έχουν τις παρακάτω ιδιότητες. 
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Πίνακας 5.1: Λειτουργία των pins του L293D 

 

5.2. Οι κινητήρες DC 

Όλοι οι τύποι κινητήρων αποτελούνται από δύο μέρη. Το στατικό (stator) και το 

περιστρεφόμενο (rotor). 

 

 

Εικόνα 5.2: Στατικό(stator) και περιστρεφόμενο(rotor) κομμάτι κινητήρα 

 

PIN TYPE DESCRIPTION 

NAME NO. 

1-2EN 1 I Ενεργοποίηση των καναλιών 1 και 2 των 
κινητήρων  

<1:4>A 2, 7, 10, 
15 

 

I 
 

Είσοδοι για την οδήγηση των κινητήρων 

<1:4>Y 

 
3, 6, 11, 
14 

 

O 

 
Έξοδοι για την οδήγηση των κινητήρων 

 

3,4EN 

 
 

9 

 
I 

 
Ενεργοποίηση των καναλιών 3 και 4 

των κινητήρων 

GND 4,5,12,13 - Γείωση 

Vcc1 16 - Εσωτερική τροφοδοσία 5V, για 

εσωτερική λειτουργία 

Vcc2 18 - Τροφοδοσία κινητήρων, κυμαινόμενη 

από 4.5V – 36V 
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Στην κατηγορία των DC κινητήρων υπάρχουν διάφορα είδη αυτών. Ο καθένας 

έχει διαφορετική κατασκευή και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Διαθέτουν δύο 

καλώδια (τάση και γείωση), εκ των οποίων το καθένα έχει και τους δύο ρόλους, 

ανάλογα με την συνδεσμολογία. Κινούνται με συνεχόμενη ροή μέχρι να αφαιρεθεί 

η τροφοδοσία και χαρακτηρίζονται από τις πολύ υψηλές στροφές ανά λεπτό.  

Στην παρούσα εργασία, στο όχημα Arduino, γίνεται χρήση ενός brushed DC 

κινητήρα. Είναι γνωστοί από την χρήση τους σε τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και 

ανεμιστήρες ψύξης στους υπολογιστές. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος, 

δυνατότητα απευθείας σύνδεσης σε DC πηγή, μικρή αποδοτικότητα και μικρή 

διάρκεια ζωής. 

 

Εικόνα 5.3: DC Motor 

 

 

 

5.3. Bluetooth Module – HC-06 

Το HC-06 είναι ένα εξάρτημα που παρέχει ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του 

Arduino και όποια συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας Bluetooth. 

Επειδή η επικοινωνία με το Arduino είναι σειριακή το HC-06 είναι ουσιαστικά ένας 

μετατροπέας από Bluetooth σε σειριακό. 
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Εικόνα 5.4: HC-06 

 

Η συνδεσμολογία με το Arduino είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.3: Συνδεσμολογία των pins του HC-06 με το Arduino 

 

5.4. QR code 

Το QR code είναι Barcode. Το Barcode είναι μονοδιάστατο, ενώ το QR code 

είναι δισδιάστατο. Και τα δύο περιέχουν κάποιες πληροφορίες. Το Barcode 

αποτελείται από άσπρες και μαύρες γραμμές η μία δίπλα στην άλλη. Το QR 

 HC-06 VCC –> Arduino +5V 

 HC-06 GND –> Arduino GND 

 HC-06 TXD –> Arduino Pin 0 (RX) 

 HC-06 RXD –> Arduino Pin 1 (TX) 
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code αποτελείται από άσπρα και μαύρα τετράγωνα. Κάθε ένα από αυτά τα 

τετράγωνα ονομάζεται ενότητα. 

  

Εικόνα 5.5: Barcode (δεξιά), QR code (αριστερά) 

 

Τα Barcodes βρίσκονται πάνω σε σχεδόν κάθε προϊόν.  Σαρώνονται από ένα 

μηχάνημα που ακτινοβολεί μία κόκκινη γραμμή πάνω τους. Η αντανάκλαση του 

φωτός πάνω στις άσπρες γραμμές λαμβάνεται και μετατρέπεται σε πληροφορία. 

Οι πληροφορίες είναι σχετικές με το προϊόν, την προέλευση και την συσκευασία 

του. 

Εκτός απ' το ότι μπορεί να περιέχει 100 φορές περισσότερες πληροφορίες, δεν 

χρειάζεται, ο σαρωτής να εκπέμψει την κόκκινη γραμμή, αντιθέτως υπάρχει 

ψηφιακά στο πρόγραμμα για σάρωση.  Τα QR code μπορούν να διαβαστούν από 

οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί να εγκατασταθεί 

πρόγραμμα σάρωσης QR code.  

Παρακάτω γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο αντλούνται οι 

πληροφορίες από το QR code. 

 

i. Απαγορευμένη ζώνη 

Σε κάθε QR code υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν πρέπει να καλυφθούν ή 

να αλλοιωθούν γιατί το QR code δεν θα σαρωθεί. Αυτές οι περιοχές φαίνονται 

παρακάτω. 
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Εικόνα 5.6: Περιοχές απαγορευμένες για κάλυψη ή αλλοίωση 

 

 Τα τρία μεγάλα τετράγωνα προσδιορίζουν τις γωνίες. 

 Το μικρό είναι για την ευθυγράμμιση 

 Οι κόκκινες γραμμές, με τις άσπρες και μαύρες παύλες μέσα του είναι 

για τον ορισμό των σειρών και των στηλών. 

 Η πράσινες περιοχές καθορίζουν την διαμόρφωση, προσδιορίζοντας αν 

είναι κάποιο site, κάποια λέξη κάτι άλλο ή οποιοσδήποτε συνδυασμός 

αυτών. 

 Η μπλε περιοχές απεικονίζουν την έκδοση. Όσο πιο πολλές ενότητες 

μέσα σε ένα QR code τόσο πιο μεγάλη η έκδοση 

 

ii. Όλη η υπόλοιπη περιοχή 

Όλες οι εναπομείναντες ενότητες ομαδοποιούνται ανά 8 ενότητες. Αυτές οι 
ενότητες, σχηματίζονται όπως φαίνεται παρακάτω με γκρι  χρώμα, 
παρέχοντας τις πληροφορίες για το περιεχόμενο του QR code. 

 

Εικόνα 5.7: Περιοχή με το περιεχόμενο του QR code 
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Ορισμένα QR codes, έχουν πάνω τους κάποιο σχέδιο ή εικόνα, 

καλύπτοντας έτσι κομμάτια του κώδικα. Ωστόσο το QR code παραμένει 

απολύτως ικανό για σάρωση, χρησιμοποιώντας την μέθοδο Reed Solomon 

error correction, επιτρέποντας να σαρωθεί ο κώδικας ακόμα και αν κάποια 

bytes λείπουν ή είναι καλυμμένα. 

 

5.5. Arduino  

5.5.1. Arduino IDE 

Για την εγκατάσταση του Arduino IDE, απαιτείται η μετάβαση στη σελίδα 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software, η επιλογή του κατάλληλου λειτουργικού 

συστήματος και η λήψη του. Η τελευταία έκδοση είναι η 1.8.2. 

Ένα απλό παράδειγμα συγγραφής κώδικα είναι το παρακάτω παράδειγμα, 

όπου αφού φορτωθεί στη πλακέτα, δίνει εντολή στο pin με το νούμερο 12 να 

ανάβει και να σβήνει το συνδεδεμένο LED. 

Ακολουθεί το παράδειγμα. 

 

Εικόνα 5.8: Πρόγραμμα για άναμα και σβήσιμο ενός LED 

 

5.5.2. Arduino UNO Hardware 

To Arduino UNO είναι η πιο δημοφιλής και χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα από 

την εταιρεία Arduino. Επίσης διακρίνεται από το χαμηλό κόστος και την απλότητα 

της. Για την κατασκευή του οχήματος χρησιμοποιήθηκε η τελευταία έκδοση, το 

Arduino Uno R3 και βασίζεται στον μικροελεγκτή ATmega328P. 

  Παρακάτω φαίνονται τα βασικότερα κομμάτια του Arduino UNO R3. 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Εικόνα 5.9: Επεξήγηση Arduino Uno  

Πιο αναλυτικά διαθέτει: 

i. Τον μικροελεγκτή ATmega 328p, όπως αναφέρθηκε, για την λειτουργία του 

Arduino 

ii. Το ολοκληρωμένο ATmega 16U2 για την μετατροπή του λαμβανόμενου 

από το USB σήματος σε σειριακό 

iii. 14 pins εισόδου/εξόδου  

o Αυτά τα pins ανάλογα με τον προγραμματισμό στέλνουν σήματα στα 

ηλεκτρονικά κομμάτια που είναι συνδεδεμένα. Παρακάτω φαίνεται η υλοποίηση 

του παραδείγματος της Εικόνας 5.4 



Τεχνικές Μέτρησης Απόστασης  2017 

Νικόλαος Π. Πετροπουλέας                                                                                                                         39 

 

Εικόνα 5.10: Arduino συνδεσμολογία για άναμμα – σβήσιμο LED 

o Τα 6 pins μπορούν να στείλουν PWM σήματα. Τα PWM είναι σήματα 

ελεγχόμενης ισχύος. 

 

iv. 6 αναλογικά pins εισόδου, 

o Σε αυτά γίνεται λήψη τιμών από αναλογικές συσκευές, όπως από ένα 

ποτενσιόμετρο και μετατρέπονται σε ψηφιακές 

v. ένα κρύσταλλο 16 MHz,  

o Ο κρύσταλλος χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό του προγραμματιστή 

με τον μικροελεγκτή  

vi. Εξόδους ισχύος 5V και 3V για την τροφοδοσία του κυκλώματος 

vii. μία υποδοχή USB Β για τροφοδοσία 5V, 

viii. ένα βύσμα τροφοδοσίας για είσοδο τάσης τάξεως των 7V – 12V, 

ix. μία κεφαλή για σύνδεση ICSP  

o Η ICSP χρησιμοποιείται στους μικροελεγκτές για την σύνδεση του 

μικροελεγκτή με τον προγραμματιστή. Ωστόσο επειδή στο Arduino ο 

προγραμματιστής είναι ενσωματωμένος στη πλακέτα δε χρειάζεται. Όμως 

χρειάζεται για την σύνδεση και προγραμματισμό των shields. 

x. ένα reset μπουτόν για πραγματοποίηση επαναφοράς στην αρχική 

κατάσταση του προγράμματος. 

 

5.6. Υλοποίηση οχήματος Arduino 

Το όχημα με το Arduino είναι το παρακάτω: 
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Εικόνα 5.11:Όχημα Arduino 

 

Ενώ η συνδεσμολογία του κυκλώματος είναι αυτή: 

 

Εικόνα 5.12: Συνδεσμολογία οχήματος Arduino 
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Το σχέδιο κατασκευάστηκε με το σχεδιαστικό πρόγραμμα Fritzing. 

Παραπάνω στον Πίνακα 5.3 ορίστηκε η συνδεσμολογία του Bluetooth με το 

Arduino. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται και η υπόλοιπη συνδεσμολογία των 

pins, για μεγαλύτερη σαφήνεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.6: Συνδεσμολογία Arduino 

5.7. Πρόγραμμα λειτουργίας οχήματος Arduino  

 Αρχικά γίνεται η δήλωση των μεταβλητών και έπειτα στη συνάρτηση 

setup(), θέτουμε τη σειριακή είσοδο να λαμβάνει δεδομένα με baud rate 

9600 και ορίζουμε την λειτουργία των pin, εδώ ορίζονται ως έξοδοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνέχεια ο μικροελεγκτής ελέγχει συνεχώς, αν το σήμα που λήφθηκε 

περιέχει κάποιον από τους παρακάτω αριθμούς, και αν ναι κινούν 

ανάλογα το όχημα. 

 

 

 

 Arduino +5V -> L293D (1,8,9,16) 

 Arduino GND –> L293D (4,5,11,12) 

 Arduino (5)  L293D (15) 

 Arduino (6)  L293D (10) 

 Arduino (8)  L293D (2) 

 Arduino (9)  L293D (7) 

 DC Motor   L293D (3,6) 

 DC Motor   L293D (11,14) 

 Battery (+)  L293D (8) 

 Battery (-)  L293D (4,5,11,12) 

  

 HC-06 TXD –> Arduino Pin 0 (RX) 

 HC-06 RXD –> Arduino Pin 1 (TX) 

  

int inp=0; 
void setup() 
{ 

 Serial.begin(9600);   
 pinMode(8, OUTPUT); 
 pinMode(9, OUTPUT); 
 pinMode(5, OUTPUT); 
 pinMode(6, OUTPUT); 
} 
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5.8. Πρόγραμμα ελέγχου οχήματος Arduino 

Ο χειρισμός του Arduino γίνεται με την παρακάτω εφαρμογή: 

 

void loop() 
{ 

   
while( Serial.available()>0 ) 
{  
  inp=Serial.parseInt(); 
  Serial.println(inp); 
  switch(inp){ 
    case 8:         
     digitalWrite(9, HIGH);  
     digitalWrite(8, LOW); 
     digitalWrite(6, LOW);    
     digitalWrite(5, LOW);          
     break; 
  case 2: 
    digitalWrite(9, LOW);  
    digitalWrite(8, HIGH);  
    digitalWrite(6, LOW);    
    digitalWrite(5, LOW);          
     break; 
  case 6: 
    digitalWrite(6, LOW); 
    digitalWrite(5, HIGH);     
    digitalWrite(9, LOW);  
    digitalWrite(8, LOW); 
    break; 
    case 4: 
    digitalWrite(9, LOW);  
    digitalWrite(8, LOW);  
    digitalWrite(6, HIGH);    
    digitalWrite(5, LOW);  
    break; 
  default: 
    digitalWrite(9, LOW);  
    digitalWrite(8, LOW);  
    digitalWrite(6, LOW);    
    digitalWrite(5, LOW);          
    break;       
}     
  inp=0; 
} 

} 
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Εικόνα 5.10: Επιλογή συσκευής (αριστερά), κίνηση (δεξιά) 

 

Για την σύνταξη του κώδικα μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε 

προγράμματος σύνταξης κειμένου. Ωστόσο συνίσταται χρήση προγραμμάτων 

εξειδικευμένα στη σύνταξη προγραμμάτων για διάφορες γλώσσες 

προγραμματισμού, καθώς προσφέρουν ευκολίες όπως την επισήμανση για την 

διόρθωση συντακτικών λαθών. 

Αφού γραφθεί ο κώδικας αποθηκεύεται με την κατάληξη που αντιστοιχεί στη 

γλώσσα προγραμματισμού για την οποία συντάχθηκε το πρόγραμμα. Για 

παράδειγμα ένας κώδικας της γλώσσας Javascript αποθηκεύεται με την κατάληξη 

“js”. 

Όπως αναφέρθηκε οι γλώσσες προγραμματισμού και η δομή είναι αυτά που 

χρησιμοποιούνται και για την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Οι χρησιμοποιούμενες 

γλώσσες στην παρούσα εργασία είναι HTML5, CSS και Javascript. 
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Η HTML χτίζει την δομή της σελίδας και προσθέτει τα αντικείμενα. Η CSS τα 

“διακοσμεί” ενώ η Javascript προσθέτει τις ιδιότητες και τις λειτουργίες του κάθε 

αντικειμένου. 

Επίσης στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται και η jQuery, η οποία είναι γραμμένη 

σε Javascript και μπορεί να εισαχθεί στο κώδικα της Javascript ως μία βιβλιοθήκη. 

Η jQuery παρέχει με λίγες εντολές πολλές λειτουργίες, που αν γράφονταν στο 

πρόγραμμα εξ αρχής σε Javscript θα ήταν χρονοβόρο και πολύπλοκο. 

 

5.8.1. HTML  

Παρατίθεται ο κώδικας της γλώσσας HTML: 

 Αρχικά με την έναρξη του προγράμματος εισάγονται τα αρχεία που θα 

καλεστούν με την έναρξη του προγράμματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8" /> 

  <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> 

  <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, 
maximum-scale=1, minimum-scale=1, target-densitydpi=device-dpi" /> 

  <!-- εισαγωγή css αρχείων για τον σχεδιασμό της σελίδας. Εισάγονται ένα 
της jquery και ένα προσωπικό --> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.mobile-1.4.5.css" /> 

  <!-- τέλος δήλωσης αρχείων css--> 

  <!-- εισαγωγή προαπαιτούμενων scripts της jquery για χρήση παλαιότερων 
παροχυμένων συναρτήσεων μέσω της τεκευταίας έκδοσης --> 

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script> 

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-migrate-1.4.1.js"></script> 

  <!-- τέλος δήλωσης παλαιότερων συναρτήσεων --> 

  <!--δήλωση τελευταίου jquery script και jquery mobile script--> 

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-migrate-3.0.0.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="js/jqm.js"></script> 

</head> 
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  Στη συνέχεια δημιουργείται η δομή της εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τέλος γίνεται εισαγωγή κάποιων αρχείων που επιθυμούμε να 

εκτελεστούν μετά την κατασκευή της δομής της σελίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2. CSS 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας σε CSS 

<body style="background-color:black;"> 

  <div data-role="page" id="detailPage"> 

      <button id="refreshButton"><input type="image" 
src="img/refresh.png"></button> 

      <button id="ExitButton"><input type="image" 
src="img/on.png"></button> 

      <ul id="deviceList"> 

      </ul> 

      <div id="statusDiv"></div> 

  </div> 

  <div data-role="page" id="buttonPage"> 

    <div data-role="content" class="ui-content"> 

      <button id="upleft"><input type="image" 
src="img/upleft.png"></button> 

      <button id="up"><input type="image" src="img/up.png"></button> 

      <button id="upright"><input type="image" 
src="img/upright.png"></button> 

      <br> 

      <br> 

      <br> 

      <button id="downleft"><input type="image" 
src="img/downleft.png"></button> 

      <button id="down"><input type="image" 
src="img/down.png"></button> 

      <button id="downright"><input type="image" 
src="img/downright.png"></button> 

    </div> 

  </div> 

 

  <script type="text/javascript" 

src="cordova.js"></script> 
  <script type="text/javascript" 

src="js/index.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> 

    app.initialize(); 
  </script> 
</body> 

</html> 

 



Τεχνικές Μέτρησης Απόστασης  2017 

Νικόλαος Π. Πετροπουλέας                                                                                                                         46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*διαμόρφωση γραμματοσειράς κειμένων μέσα στο κυρίως σώμα */ 
body { 

font-family: 'Fjalla One', sans-serif; 
font-weight: bold; 
} 

/*διαμόρφωση πρώτης σελίδας εφαρμογής*/ 
#mainPage a{ 
    background-color: Transparent; 
    border:none; 
    outline: none; 
    text-align: center; 
    margin-top: 30%; 
} 

/* διαμόρφωση της λίστας*/ 
ul { 

list-style: none; 
border-bottom: 1px solid #d3d3d3; 
text-align: center; 
font-family: 'Fjalla One', sans-serif; 
color:white; 
} 

/* διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της λίστας*/ 
li { 
margin-left: -40px; 
padding: 5px; 
padding-top: 10px; 
min-height: 50px; 
border-top: 1px solid #d3d3d3; 
font-size: 56px; 
} 

/* διαμόρφωση της εμφάνισης μηνυμάτων κάτω από τα 
αποτελέσματα της λίστας*/ 
#statusDiv { 

text-align: center; 
margin-top: 29px; 
color:white; 
font: 56px; 
} 

.fadein { 
opacity: 1; 
-webkit-transition: opacity 1s ease-in; 
} 

.fadeout { 
opacity: 0; 
-webkit-transition: opacity 1s ease-out; 
} 
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/*ρύθμιση εμφάνισης των εικονιδίων στη πρώτη σελίδα*/ 
#detailPage input{ 

  width: 100%; 
  height: 100%; 
} 

#detailPage #refreshButton{ 
  width: 10%; 
  height: 10%; 
  margin-bottom: 0%; 
  border: none; 
  background-color: Transparent; 
  display: inline-block; 
  outline: none; 
  position: relative; 
} 

#detailPage #ExitButton { 
  width: 10%; 
  height: 10%; 
  margin-left: 75%; 
  margin-top: 0%; 
  margin-bottom: 0%; 
  border: none; 
  background-color: Transparent; 
  display: inline-block; 
  text-align: right; 
  outline: none; 
  position: relative; 
} 

/*ρύθμιση εμφάνισης τόξων στη δεύτερη σελίδα*/ 
#buttonPage input{ 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
} 

#buttonPage { 
      text-align: center; 
      margin-top: 12%; 
      margin-bottom: 12%; 
} 

#buttonPage button{ 

    width: 25%; 
    height: 25%;   
    margin-left:2%;margin-right: 2%; 
    border: none; 
  background-color: Transparent; 
    display: inline-block; 
    text-align: center; 
    outline: none; 
    position: relative; 
} 
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5.8.3. Javascript 

Παρατίθεται ο κώδικας σε Javascript με σχόλια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

var app = { 

  /* αρχικοποίηση της εφαρμογής και κάλεσμα της bindEvents() */ 
  initialize: function() { 

    var timer=0; 
    var timeout=0; 
    this.bindEvents(); 
  }, 
  bindEvents: function() { 

    var TOUCH_START = 'touchstart';     
  /* ορισμός λειτουργίας των κουμπιών*/ 
document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady, 
false); 
refreshButton.addEventListener(TOUCH_START, 
this.refreshDeviceList, false); 
    deviceList.addEventListener(TOUCH_START, this.connect, 
false); 
 ExitButton.addEventListener(TOUCH_START, this.exit, false); 
up.addEventListener(TOUCH_START, this.sendup,false); 
    up.addEventListener('touchend', this.end, false); 
    down.addEventListener(TOUCH_START, this.senddown, false); 
    down.addEventListener('touchend', this.end, false); 
upright.addEventListener(TOUCH_START, this.sendur, false); 
    downright.addEventListener(TOUCH_START, this.senddr, false); 
    downleft.addEventListener(TOUCH_START, this.senddl, false); 
    upleft.addEventListener(TOUCH_START, this.sendul, false); 
    downleft.addEventListener('touchend', this.end, false); 
    downright.addEventListener('touchend', this.end, false); 
    upleft.addEventListener('touchend', this.end, false); 
    upright.addEventListener('touchend', this.end, false); 
    document.addEventListener('backbutton', function(){ 

      var activePage = 
$.mobile.pageContainer.pagecontainer("getActivePage"); 
      if (activePage[0].id=="buttonPage") { 
        bluetoothSerial.disconnect(app.disconnect, app.onError); 
      } 
      if(activePage[0].id=="detailPage"){ 
        app.exit(); 
      } 
    },false); 
  }, 
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/*με την έναρξη της εφαρμογής κάλεσμα του plugin 

και έλεγχος αν είναι ανοιχτό το bluetooth*/ 

/*αν δεν είναι εμφανίζεται μήνυμα για ενεργοποίηση 

του bluetooth */ 
/*Τέλος καλείται η refreshDeviceList()*/ 

onDeviceReady: function() { 

    //This function will be used for switching on the device bluetooth 

    cordova.plugins.BluetoothStatus.promptForBT();   
    bluetoothSerial.isEnabled(app.refreshDeviceList, 
      function(){ 

      // alert("You must have Bluetooth enabled."); 
        if (window.confirm('If you did not turn on Bluetooth, press "Ok", 
enable it and press the refreshButton.' 
)) 
        {   
          app.refreshDeviceList(); 
        } 
        else 

        { 
          alert("No!"); 
          app.exit(); 
        } 
      } 
    ); 
  }, 
  /*η refreshDeviceList() καλεί την συνάρτηση του 

bluetooth plugin, list(true,false)*/ 

  /*σε περίπτωση επιτυχίας καλείται η 
onDeviceList(), διαφορετικά η onError() */ 
refreshDeviceList: function() { 

    bluetoothSerial.list(app.onDeviceList, 

app.onError); 
  }, 

  //η list στέλνει στην onDeviceList μία λίστα με 

όλες τις συζευγμένες συσκευές 
onDeviceList: function(devices) { 
    var option; 

    // διαγραφή των προηγούμενων συσκευών που ήταν 

εμφανισμένες 
    deviceList.innerHTML = ""; 
    app.setStatus(""); 

    //κάθε συσκευή προστίθεται στη λίστα με το 

παρακάτω τρόπο 
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devices.forEach(function(device) { 

      var listItem = document.createElement('li'); 
      html = '<b>' + device.name + '</b><br/>' + device.id; 
      listItem.innerHTML = html; 
      listItem.setAttribute('deviceId', device.id); 
      deviceList.appendChild(listItem); 
 
    }); 
/*αν δεν υπάρχουν συζευγμένες συσκευές εμφάνιση του μηνύματος 
"No Bluetooth Devices"*/ 
    //διαφορετικά εμφάνιση των συσκευών 

    if (devices.length === 0) { 

      option = document.createElement('option'); 
      option.innerHTML = "No Bluetooth Devices"; 
      deviceList.appendChild(option); 
        app.setStatus("Please Pair a Bluetooth Device."); 
    } else { 
      app.setStatus("Found " + devices.length + " device" + 
(devices.length === 1 ? "." : "s.")); 
    } 
  }, 
// αίτημα σύνδεσης στη συσκευή της επιλογής μας 

  connect: function (e) { 

      var device = e.target.getAttribute('deviceId'); 
      alert("Requesting connection to " + device);      

bluetoothSerial.connect(device,app.onconnect,app.disconnect); 

}, 
// όταν συνδεθεί μεταφέρεται στη σελίδα με τα βέλη 

  onconnect: function () { 

 
      app.setStatus("Connected."); 
      $.mobile.pageContainer.pagecontainer("change", 
"#buttonPage"); 
}, 
//σε πείπρτωση που πατηθεί το πλήκτρο εξόδου 

  exit: function(e){ 

    navigator.app.exitApp(); 
  }, 
//έπειτα ακολουθεί η λειτουργία που θα εκτελέσουν τα βέλη 
αντιστοίχως 

  sendup: function(e) { 

    timeout = setInterval(function(){ 

      bluetoothSerial.write(8+"\n"); 
    }, 1); 
  }, 
  senddown: function () { 

    timeout = setInterval(function(){ 

        bluetoothSerial.write(2+"\n"); 

    }, 1); 
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   }, 
 sendul:function(){ 

    timeout = setInterval(function(){ 

      bluetoothSerial.write(7+"\n"); 
    }, 1); 
  }, 
  sendur:function(){ 

    timeout = setInterval(function(){ 

      bluetoothSerial.write(9+"\n"); 
    }, 1); 
  }, 
  senddl:function(){ 
    timeout = setInterval(function(){ 

      bluetoothSerial.write(1+"\n"); 
    }, 1); 
  }, 
senddr:function(){ 

    timeout = setInterval(function(){ 

      bluetoothSerial.write(3+"\n"); 
    }, 1); 
  }, 
  end: function(){ 
    clearInterval(timeout); 
    bluetoothSerial.write(5+"\n"); 
}, 
 
// σε περίπτωση αποσύνδεσης 

  disconnect:function(){ 

    app.setStatus("Disconnected"); 
    $.mobile.pageContainer.pagecontainer("change", "#detailPage"); 
  }, 
  setStatus: function(message) { 
    console.log(message); 
    window.clearTimeout(app.statusTimeout); 
    statusDiv.innerHTML = message; 
    statusDiv.className = 'fadein'; 
    // automatically clear the status with a timer 
    app.statusTimeout = setTimeout(function () { 

      statusDiv.className = 'fadeout'; 
    }, 2000); 
  }, 
  onError: function(reason) { 
    alert("ERROR: " + reason); 
  } 
}; 
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6. OXHMA RASPBERRY 

Το όχημα Raspberry αποτελείται από το Raspberry Pi 3 Model B, Raspberry Pi 

Camera v.2, 3 ρόδες, 2 DC κινητήρες, 1 Servo και το ολοκληρωμένο L293D. Οι 

δύο από τις τρεις ρόδες κινούνται με DC κινητήρες που είναι μέσα σε σώμα Servo 

κινητήρα, με την βοήθεια του L293D όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

Η τρίτη ρόδα είναι περιστρεφόμενη. Οι κινήσεις ελέγχονται από τους κινητήρες, 

ενώ ο τρίτος τροχός είναι βοηθητικός και ακολουθεί την πορεία που καθορίζουν οι 

κινητήρες.  

  

Εικόνα 6.1: Σκελετός οχήματος Raspberry. Κάτοψη (αριστερά), Άνοψη (δεξία) 

 

Η κίνηση και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το όχημα καθορίζεται αυτόματα 

από το μέρος που βρίσκεται το QR code, αρκεί να είναι εντός οπτικής εμβέλειας. 

Η εικόνα καταγράφεται από την Raspberry Pi Camera. To Raspberry Pi εκτελεί 

την επεξεργασία – αναζήτηση του QR code και πορεύεται αναλόγως. Για 

μεγαλύτερη οπτική εμβέλεια η κάμερα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα Servo 

κινητήρα με δυνατότητα περιστροφής μέχρι 120°. 

 

6.1.  Κινητήρες Servo 

Οι Servo κινητήρες είναι γνωστή για τη χρήση τους σε εφαρμογές που 

απαιτείται μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. Παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου της 

ακριβούς ταχύτητας, θέσης και επιτάχυνσης. Χρησιμοποιούνται σε πολλές 

καθημερινές και μη συσκευές, από απλά παιχνίδια μέχρι και αεροπλάνα.  

Δεν αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία όπως οι DC. Αντιθέτως έχουν μέσα 

τους DC ή AC κινητήρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Για μία απλή εφαρμογή ένας 

brushed DC κινητήρας αρκεί, ενώ για μία απαιτητική εργοστασιακή εφαρμογή 

μπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση ενός Brsuhless AC κινητήρα.  
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Ο παρεχόμενος έλεγχος, είναι αποτέλεσμα του συστήματος κλειστού βρόγχου. 

Έτσι η ανάδραση του συστήματος επιτρέπει τα αισθητήρια να ελέγχουν την 

ταχύτητα και την θέση.  

 

Εικόνα 6.2: Servo κινητήρας 

 

Ο Servo έχει τρία καλώδια. Τα δύο είναι τάση και γείωση, ενώ το τρίτο είναι το 

σήμα ελέγχου. 

Οι πιο απλοί κινητήρες, όπως αυτός στην παρούσα εργασία, ελέγχουν την θέση 

τους μέσω ενός ποτενσιόμετρου. Πιο εκλεπτυσμένοι κινητήρες χρησιμοποιούν 

οπτικούς κωδικοποιητές για τον έλεγχο της ταχύτητας. 

 

6.1.1. Πως λειτουργούν οι κινητήρες Servo 

Οι servo ελέγχονται με σήματα μεταβλητού μήκους (PWM), μέσω του 

καλωδίου για το σήμα ελέγχου. Η χρονική διάρκεια του παλμού, που 

στέλνετε μέσω του καλωδίου, καθορίζει τη θέση του άξονα που προεξέχει 

από τη συσκευή μέσα στην οποία βρίσκεται ο κινητήρας. Ο κινητήρας 

αναμένει ένα παλμό ανά 20ms (0.02s), δηλαδή οι παλμοί πρέπει να 

στέλνονται με συχνότητα 50Hz. Ο παρών κινητήρας απαιτεί παλμό 

διάρκεια 0,9ms – 2.1ms. Επειδή, όπως αναφέραμε, θα σταλεί ένας παλμός 
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συγκεκριμένου χρόνου στον κινητήρα. Αυτός ο χρόνος ονομάζεται κύκλος 

ροής (duty cycle) και ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου του 

παλμού(length) προς την περίοδο. Για τον υπολογισμό συγκεκριμένου 

χρόνου, υπολογίζουμε την ροή με τον παρακάτω τύπο: 

Duty cycle= length/period *100 

 Επομένως μπορούμε να θέσουμε τιμές από 4.5 – 10.5.  

 

6.2. Raspberry Pi 3 

Το Raspberry Pi 3 – Model B απεικονίζεται στην Εικόνα 4.1 και διαθέτει: 

  Έναν επεξεργαστή 64-bit quad-core ARMv8 CPU στα 1.2GHz 

  Πυρήνα γραφικών Broadcom VideoCore IV 3D graphics 

  Μνήμη SDRAM 1GB 

  LAN 

  802.11n Wireless LAN 

  Bluetooth 4.1 

  Bluetooth Low Energy (BLE) 

  4 θύρες USB  

  40 GPIO pins 

  Θύρα Full HDMI  

  Θύρα Ethernet 

  Υποδοχή 3.5mm για ήχο και composite βίντεο (μέσω αντάπτορα 4 pole) 

  Υποδοχή για σύνδεση κάμερας και επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου 
CSI 

  Υποδοχή για σύνδεση οθόνης και επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου  

DSI 

 Υποδοχή για κάρτα μνήμης Micro Secure Digital card 

  Τροφοδοσία 5V μέσω υποδοχής micro USB 

 

6.3. Raspberry Pi Camera 

Η Raspberry Pi Camera είναι η επίσημη κάμερα από την Raspberry Pi 

Foundation. Το τελευταίο μοντέλο η 2.1, είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην 
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παρούσα εργασία. Εκτός της κανονικής έκδοσης υπάρχει και η NoIR, δηλαδή,  

χωρίς φίλτρο για τις υπεριώδης ακτίνες, που συνίσταται για λήψεις με χαμηλό 

φωτισμό ή νυχτερινές. Αυτή είναι κ η μόνη διαφορά των δύο καμερών. Η 

Raspberry Pi Camera έχει αισθητήρα Sony IMX219 με 8 megapixel και ανάλυση 

ως και 3280 x 2464 για στατικές εικόνες και βίντεο μέχρι 1080p και 30 FPS. 

Συνδέεται με ένα 15 Pin Ribbon Cable, στην αντίστοιχη θύρα του Raspberry 

(κατασκευασμένη ειδικά για διασύνδεση με κάμερες) και επικοινωνεί με το 

πρωτόκολλο CSI,. Το πρωτόκολλο CSI είναι ιδανικό για λήψη και επεξεργασία 

εικόνας, καθώς είναι ικανό να φθάσει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μέχρι 1Gbps.  

 

Εικόνα 6.3: Raspberry Pi Camera Module V2 

 

6.4. Raspberry Pi Software 

Το Raspberry τρέχει σε λειτουργικό Raspbian, ενώ το πρόγραμμα είναι 

γραμμένο στη γλώσσα Python. Η επεξεργασία εικόνας γίνεται με την βοήθεια της, 

γραμμένης σε Python βιβλιοθήκης SimpleCV. 

6.4.1. Raspbian 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο Raspberry Pi μπορούν να 

εγκατασταθούν ποικίλα λειτουργικά συστήματα, με το Raspbian ναι είναι 

επισήμως το πιο συμβατό με τις λειτουργίες και τις δυνατότητές του.  
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Το Raspbian είναι βελτιστοποιημένο για τους χαμηλής ισχύος 

επεξεργαστές του Raspberry και μπορεί να τρέξει σε όλα του τα μοντέλα και 

τις εκδόσεις. Ως γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιεί το PIXEL, μία 

τροποποιημένη έκδοση του LXDE, χρησιμοποιούμενο ως γραφικό 

περιβάλλον σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Linux και του 

Openbox, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των παραθύρων. 

Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία είναι 

το Raspbian Jessie with pixels, παίρνοντας το όνομα του από την 

καουμπόϋ Jessie, το παιχνίδι, στο Toy Story 2. 

6.4.1.1. Είσοδος στο Rasbpian 

Για την αρχική είσοδο στο λειτουργικό σύστημα συνδέουμε  

i. Το Raspberry Pi με ένα καλώδιο HDMI με μία οθόνη,  

ii. Ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι 

iii. Το micro USB, για την τροφοδοσία και την έναρξη λειτουργίας του 

Raspberry Pi. 

 

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στον τερματικό (Terminal) και            

πληκτρολογούμε  

 

μεταβαίνουμε στην κατηγορία Interfacing Options -> SSH και 

πατάμε Yes στην ερώτηση για το αν θέλουμε να ενεργοποιηθεί. Το ίδιο 

κάνουμε κ στην επιλογή Camera. 

Τέλος συνδέουμε το Raspberry Pi σε ένα Wi-Fi ή απευθείας στο 

router με ένα καλωδίου δικτύου. 

6.4.2. Python 2.7 

H Python είναι μία από τις κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού 

κατασκευασμένη το 1991 από τον Guido Van Rossum. Η Python διαφέρει 

στο συντακτικό σε σχέση με τις άλλες γλώσσες με την ποιο σημαντική 

διαφορά να είναι η έλλειψη ερωτηματικού ή κάποιας λέξης για την δήλωση 

του τέλους κάποιας εντολής. Αντιθέτως λειτουργεί με βάση τα κενά. Ένα 

παράδειγμα λάθους είναι το παρακάτω. 

 

sudo raspi-config 
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Εικόνα 6.4: Λάθος σύνταξη (αριστερά), σωστή σύνταξη (δεξία) 

 

Το όνομα της είναι εμπνευσμένο από την βρετανική τηλεοπτική σειρά 

Monty Python’s Flying Circus, μεγάλος φανατικός της οποίας είναι ο 

δημιουργός της. 

Η Python διακρίνεται από την ευελιξία της και την απλότητα της. Είναι 

πολύ φιλική για αρχάριους, όντας η δημοφιλέστερη γλώσσα 

προγραμματισμού που διδάσκεται στα σχολεία των Η.Π.Α. και ταυτοχρόνως 

είναι πολύ δυνατή, καθώς λόγω της ευρείας εξάπλωσης της και την 

συνεισφορά των χρηστών μπορεί να κατασκευαστεί σχεδόν οτιδήποτε. 

Εδώ η συγγραφή του κώδικα πραγματοποιήθηκε με την γλώσσα 

προγραμματισμού Python 2.7. Η έκδοση 2.7 κυκλοφόρησε το 2010 και έχει 

τεθεί ως ημερομηνία λήξης της το 2020, παίρνοντας την σκυτάλη η Python 

3, που κυκλοφόρησε το 2008. 

 

6.4.3. SimpleCV 

Για την επεξεργασία εικόνας και τον εντοπισμό του QR code 

εγκαταστάθηκε το λογισμικό SimpleCV. 

Είναι ένα φιλικό, ανοιχτού κώδικα εργαλείο για την κατασκευή 

εφαρμογών μηχανικής όρασης. Παρέχει πρόσβαση σε ποικίλες βιβλιοθήκες  

μηχανικής όρασης, όπως  την OpenCV, χωρίς να χρειάζεται πρώτα η εις 

βάθος κατανόηση μεθόδων επεξεργασίας εικόνας. Είναι γραμμένο σε 

Python, υπό την άδεια BSD και τρέχει σε Windows, Linux και MAC. Σε ένα 

πρόγραμμα γραμμένο σε Python εισάγεται ως βιβλιοθήκη. 

Είναι συμβατό με πολλές κάμερες. Δουλεύει με web κάμερες (κάμερες 

των υπολογιστών), Kinect (κάμερα του Xbox), IP κάμερες, κινητών 

τηλεφώνων και φυσικά με την Raspberry Pi Camera του Raspberry Pi. 

Η χρησιμοποιούμενη έκδοση είναι η 1.3, που είναι και η τελευταία. Για 

την εγκατάσταση της στο Raspberry Pi εκτελούνται τα παρακάτω βήματα. 

i. Εγκαθιστούμε αρχικά ορισμένα πακέτα που πρέπει να είναι 

εγκατεστημένα πριν την εγκατάσταση του SimpleCV 
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sudo apt-get install ipython python-opencv python-scipy 

python-numpy python-setuptools python-pip 

 

ii. και στη συνέχεια το εγκαθιστούμε 

sudo pip install 

https://github.com/sightmachine/SimpleCV/zipball/master 

iii. Τέλος ελέγχουμε ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά, 

πληκτρολογώντας: 

simplecv 

Αν εμφανιστεί η πλατφόρμα του SimpleCV, που επιτρέπει την 

άμεση εκτέλεση εντολών και δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, τότε η 

εγκατάσταση είναι επιτυχής. 

 

6.4.4. Zbar 

Για να μπορέσει το SimpleCV να χρησιμοποιήσει την συνάρτηση 

findbarcode(), για την εύρεση QR code, χρειάζεται να εγκατασταθεί το 

πακέτο zbar. Το zbar είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο για την 

ανάγνωση των bar και QR codes. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του 

ή ως βιβλιοθήκη για διάφορες προγραμματιστικές γλώσσες. 

Το zbar εγκαθίσταται με την παρακάτω εντολή: 

sudo apt-get install python-zbar 

 

6.4.5. Picamera 

Αυτό το πακέτο προσφέρει μία βιβλιοθήκη με πολλές δυνατότητες 

για τη κάμερα του Raspberry Pi. Είναι γραμμένο σε Python υπό την 

BSD άδεια και δουλεύει για τις εκδόσεις Python 2.7 (ή πιο πάνω) και 

Python 3.2 (ή πιο πάνω). 

Για την εγκατάσταση του πακέτου εκτελούμε την παρακάτω εντολή: 

sudo apt-get install python-picamera 

   

   

6.5. Υλοποίηση οχήματος Raspberry 

Το όχημα είναι το παρακάτω: 
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Εικόνα 6.5: Όχημα Raspberry Pi. Κάτοψη (αριστερά), Πρόσοψη (δεξιά) 

 

Παρακάτω φαίνεται η συνδεσμολογία του.  

 

Εικόνα 6.6: Συνδεσμολογία Οχήματος Raspberry Pi 

 

Το σχέδιο έγινε με το σχεδιαστικό πρόγραμμα Fritzing.  

Όπως και στη συνδεσμολογία του Arduino έτσι και δω παρατίθεται πίνακας με 

τις συνδέσεις αναλυτικά. 
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Πίνακας 6.5: Συνδεσμολογία Raspberry Pi 

 

6.6. Επεξήγηση ρόλου των βιβλιοθηκών στο πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις λειτουργίες που προσφέρονται από τα πακέτα 

SimpleCV, Picamera, zbar και φυσικά από τις βιβλιοθήκες της γλώσσας 

προγραμματισμού Python. 

Όπως θα φανεί και στη συνέχεια χάρη στη προσθήκη της βιβλιοθήκης 

Picamera επιτυγχάνεται μία πολύ μεγάλη ταχύτητα λήψης φωτογραφιών, 

πράγμα πολύ σημαντικό καθώς μας ενδιαφέρει η ταχύτητα εντοπισμού. Χάρη 

στη SimpleCV επιτυγχάνεται ο εντοπισμός, η θέση και το μέγεθος του QR code, 

ενώ χάρη στη Python συντάχθηκε το παρακάτω πρόγραμμα εύκολα, 

ευανάγνωστα και σε πολύ λίγες γραμμές. Πιο αναλυτικά: 

6.6.1. Ρόλος SimpleCV στο πρόγραμμα 

H SimpleCV παρέχει πολλές ακόμα δυνατότητες για επεξεργασία της 

εικόνας αφότου βρεθεί το επιθυμητό QR code. Οι χρησιμοποιηθείσες είναι 

η center(), για την εύρεση του κέντρου του QR code, η area(), για την 

εύρεση του εμβαδού. Με αυτές υπολογίζεται αν το QR code είναι στα 

άκρα και σε τι απόσταση έτσι ώστε το όχημα να πορευθεί αναλόγως. 

 Raspberry Pi (2) +5V -> L293D (1,8,9,16) 

 Raspberry Pi (3) GND –> L293D (4,5,11,12) 

 Raspberry Pi (18)   L293D (2) 

 Raspberry Pi (16)  L293D (7) 

 Raspberry Pi (13)  L293D (10) 

 Raspberry Pi (15)  L293D (15) 

 DC Motor   L293D (3,6) 

 DC Motor   L293D (11,14) 

 Servo Motor (+)  Battery Pack 6V (+) 

 Servo Motor (-)  L293D (4,5,11,12) 

 Servo Motor (Control)  Raspberry Pi (22) 

 Battery 9V (+)  L293D (8) 

 Battery 9V (-)  L293D (4,5,11,12) 

 Battery Pack 6V (-)  L293D (4,5,11,12) 

  

  

 HC-06 TXD –> Arduino Pin 0 (RX) 

 HC-06 RXD –> Arduino Pin 1 (TX) 
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6.6.2. Ρόλος Picamera στο πρόγραμμα 

H Picamera μπορεί να προσφέρει υψηλή ταχύτητα λήψης 

φωτογραφιών. Η λειτουργία αυτή υλοποιείται χρησιμοποιώντας τις 

μεθόδους εγγραφής βίντεο, με JPEG διαμόρφωση, μέσω της 

παραμέτρου use_video_port. Η use_video_port υποστηρίζεται από 

διάφορες συναρτήσεις λήψεις εικόνας, όμως η capture_sequence() 

είναι η ταχύτερη, καθώς δεν επανεκκινεί τον κωδικοποιητή μετά από 

κάθε λήψη. Με αυτή τη συνάρτηση μπορούν να ληφθούν εικόνες 

ανάλυσης 1024x768 με ταχύτητα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Ωστόσο 

όταν χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα: 

 Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος καταγράφεται μόνο η 

περιοχή που ορίζεται από τις διαστάσει 640x480 και όχι όλη η 

περιοχή με μικρότερη ανάλυση. 

 Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για την ληφθείσα 

φωτογραφία, όπως ταχύτητα κλείστρου, εστιακή απόσταση κ.α. 

 

6.6.3. Διευκολύνσεις της Python 

Όπως έχει προαναφερθεί η Python είναι εύκολη τόσο στην 

κατανόηση όσο και στη συγγραφή. 

Επειδή η επεξεργασία εικόνας είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, 

χρησιμοποιήθηκαν νήματα, για την ταχύτερη εκτέλεση του 

προγράμματος. 

Ένα νήμα είναι μία μονάδα χρησιμοποίησης του επεξεργαστή. Το 

νήμα είναι κομμάτι της διεργασίας. Σε μία διεργασία μπορούν να 

υπάρξουν πάνω από ένα νήματα. Αυτά εκτελούντα συνδρομικά 

(concurrently) και έχουν κοινούς πόρους, όπως μνήμη, κάτι το οποίο 

δε μπορεί να συμβεί όταν τρέχουν διαφορετικές διεργασίες.  

Η χρήση των νημάτων υποστηρίζεται από διάφορες 

προγραμματιστικές γλώσσες ως ένα βαθμό. Στη Python είναι εφικτή η 

δημιουργία πολυνηματικής διεργασίας και η εκτέλεση τους 

συνδρομικά, όχι όμως παράλληλα. Αυτό σημαίνει ότι όταν τελειώσει η 

το ένα νήμα, αναλαμβάνει το επόμενο, μοιράζοντας έτσι την εργασία 
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στους πόρους του συστήματος. Η παράλληλη επεξεργασία είναι 

ανέφικτη εξαιτίας του GIL, που απαγορεύει την ταυτόχρονη 

προσπέλαση δύο ή περισσότερων νημάτων την ίδια στιγμή. Όμως 

λόγω των γρήγορων εναλλαγών ανάμεσα στα νήματα, στο χρήστη η 

διαδικασία φαίνεται σαν να πραγματοποιείται παράλληλα. 

 Έτσι στο πρόγραμμα, στο ένα νήμα λαμβάνονται φωτογραφίες,και 

στο άλλο γίνεται η αναζήτηση του QR code. 

Όμως επειδή τα δύο νήματα μπορεί να θελήσουν ταυτόχρονα να 

αποκτήσουν πρόσβαση στην εικόνα, χρησιμοποιείται το αντικείμενο 

Lock(). Το Lock() παρέχει πρόσβαση στην εικόνα σε ένα από τα δύο 

νήματα στιγμιαία και αποκλείει οποιοδήποτε άλλο νήμα θελήσει να 

προσπελάσει την εικόνα εκείνη τη στιγμή. Έπειτα, αφότου 

ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιτρέπει την πρόσβαση  σε άλλα νήματα 

τα οποία, πάλι, με τη σειρά τους καλούν την Lock() για να έχουν 

αποκλειστική πρόσβαση στην εικόνα. 

 

6.7. Ανάλυση κώδικα 

 Παρακάτω, στο πρώτο κομμάτι του κώδικα γίνεται η είσοδος βιβλιοθηκών 

και η δήλωση των δημόσιων μεταβλητών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 
#εισαγωγή βιβλιοθηκών 

import time 

import picamera 

import threading 

from SimpleCV import * 

import RPi.GPIO as GPIO 

#δήλωση των pin που θα λειτουργήσουν για την κίνηση των κινητήρων 

rwheelback = 16 

rwheelfor= 18 

lwheelback = 13 

lwheelfor = 15 

#αρχικοποίηση του servo 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(22,GPIO.OUT) 
p=GPIO.PWM(22,50) 
CycleValue=0 

p.start(3.5) 
p.ChangeDutyCycle(7.5) 
tries=0 

 



Τεχνικές Μέτρησης Απόστασης  2017 

Νικόλαος Π. Πετροπουλέας                                                                                                                         64 

 

 

 

 

 Στη πρώτη συνάρτηση filenames() γίνεται αποθήκευση των ληφθέντων 

φωτογραφιών, από την capture(), με όνομα “image.jpg”. Πιο αναλυτικά, η 

παρακάτω συνάρτηση θέλουμε να αποθηκεύει τις φωτογραφίες από την ροή, 

όπως θα δούμε στην επόμενη συνάρτηση. Η filenames() λαμβάνει 

αντικείμενο lock έτσι ώστε να απαγορεύσει άλλες συναρτήσεις, από το άλλο 

νήμα, να επέμβουν και να πάρουν το αρχείο “image.jpg”, κατά την 

αποθήκευση του. Αν δεν γίνει αυτός ο αποκλεισμός, υπάρχει ο κίνδυνος το 

άλλο νήμα να πάρει το αρχείο πριν αποθηκευτεί τελείως, λαμβάνοντας έτσι 

ένα κατεστραμμένο αρχείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνέχεια στην συνάρτηση capture() γίνεται γρήγορη λήψη των εικόνων.  

 

 

 

 

 

 

 

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG,             
format='(%(threadName)-10s) %(message)s', ) 
flag=0 

 

#συνάρτηση για την αποθήκευση των ληφθέντων από την συνάρτηση 
fisrt εικόνων, που βρίσκονται στη ροή (stream) 
def filenames(lock): 
        #αίτημα για τον αποκλεισμό των εικόνων προς αποθήκευση από 
άλλες συναρτήσεις που προσπαθούν να το διαχειριστούν 

        print('Waiting for lock') 
        lock.acquire() 
        try: 
            print('Acquired lock') 
            yield 'image.jpg' #% frame 

            print("True") 
        finally: 
            lock.release() 
            print("released") 
        time.sleep(0.3) 
 

#Λήψη εικόνων με ανάλυση 640x480 και ρυθμός λήψης καρέ ανα 
δευτερόλπετο 30 

def caapture(lock): 
    with picamera.PiCamera(resolution=(640,480), framerate=30) as 
camera: 
        camera.start_preview() 
        time.sleep(1) 
        start = time.time() 
#Με την συνάρτηση capture sequence γίνεται γρήγορη συνεχόμενη λήψη  
        camera.capture_sequence(filenames(lock), use_video_port=True) 

     finish = time.time() 
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 Έπειτα γίνεται προσπάθεια από την συνάρτηση acquire() να αποκτήσει 

το αντικείμενο Lock(), ώστε να προσφέρει στη συνάρτηση processing() 

αποκλειστική πρόσβαση για επεξεργασία της εικόνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

def acquire(lock): 
    num_tries = 0 

    num_acquires = 0 

    logging.debug('Trying to acquire') 
    have_it = lock.acquire() 
        try: 
            num_tries += 1 

            if have_it: 
                logging.debug('Iteration %d: Acquired',  num_tries) 
                s=time.time() 
    #Αφότου γίνει διακοπή και αποκτηθεί η 
αποκλειστικότητα πάνω στις εικόνες που λήφθηκαν καλείται η συνάρτηση 
processing,όπου εκτελείται η επεξεργασία της εικόνας 

                processing() 
                print("Third function time",(time.time()-s)) 
                # third() 
                num_acquires += 1 

            else: 
                logging.debug('Iteration %d: Not acquired', num_tries) 
        finally: 
            if have_it: 
                lock.release() 
                time.sleep(1) 
    logging.debug('Done after %d iterations', num_tries) 
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 Η συνάρτηση processing() αποτελείται από τρία στάδια. 

1. Τη προσπάθεια ανοίγματος εικόνας αν υπάρχει 

2. Την προσπάθεια εύρεσης QR code,αν υπάρχει.  

3. Και τέλος την ταυτοποίηση του QR code και την ανάλογη πορεία του 

οχήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    delay=0 

    delayt=0 

    indelay=0 

    global flag 

    global tries 

    global CycleValue 

    global p 

    ok=0 

    #προσπάθεια δήλωσης των GPIO pins 

    try: 
        #Δήλωση λειτουργίας των pins 

        GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
        GPIO.setup(rwheelback,GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(rwheelfor,GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(lwheelfor,GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(lwheelback,GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(22,GPIO.OUT) 
        #προσπαθεί ανοίγματος φωτογραφίας 

        try: 
            if(Image("image.jpg")): 
                im=Image("image.jpg") 
       #η συνάρτηση findBarcode() είναι της SimpleCV και 
αναζητεί την εικόνα για το αν υπάρχει κάποιο barcode μέσα σε αυτή 

                if(im.findBarcode()): 
                    bar=im.findBarcode() 
                    for i in range(len(bar)): 
                        if(bar[i].data=="http://teipir.gr/index.php/el/"): 
                            #αφότου βρεθεί υπολογίζουμε της εικόνας και του QR 
code το κέντρο  και το εμβαδόν τους 

                            center=bar.center() 
                            center=center[0][0] 
                            center_im=im.width/2 

                            bound=im.width 

                            area=bar.area() 
                            #ο χρόνος κίνησης και συνεπώς και η ταχύτητα ορίζεται 
από το πόσες φορές χωράει το εμβαδόν του QR code στη συνολική 
εικόνα,πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή 0,02 
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                            if(area<(0.05*im.area())): 
                                delay=(im.area()/area)*0.02 

                                delayt=delay/10 

                            elif(area>(25/100*im.area())  and area<(im.area())): 
                                delay=(im.area()/area)*0.1 

                                delayt=delay/15 

                            else: 
                                delay=0 

                                delayt=0 

#η μεταβλητή flag παίρνει την τιμή 1, όταν δεν βρεθεί το αντικείμενο και 
περιστραφεί η κάμερα. 
#αν βρεθεί, το όχημα, παίρνει τις παρακάτω τιμές για στροφή ανάλογα με 
την θέση του σχήματος 

if(flag==1): 
                                if(CycleValue>9 or CycleValue<6): 
                                    indelay=0.35 

                                    if(center<((40*bound)/100) ): 
                                        indelay=0.35 

                                    elif(center>((60*bound)/100)): 
                                        indelay=0.5 

                                elif(CycleValue>11 or CycleValue<4): 
                                    indelay=0.8 

        delayt = indelay*delay*0.65 

                            ok=0 

                            #εν συνεχεία υπολογίζεται η κατεύθυνση του οχήματος, 
ανάλογα με το που είναι το κέντρο του QR code, σε σχέση με της εικόνας ή 
ανάλογα με τη τιμή περιστροφής της κάμερας σε περίπτωση που δεν είναι 
στην αρχική θέση με τιμή 0 

                            if((CycleValue==7.5 and flag==1) or (flag==0 and 
center>=((40*bound)/100) and center<=((60*bound)/100))): 
                                if(area>(im.area()*15/100) and area<(im.area())): 
                                    print("Going back!") 
                                    GPIO.output(rwheelback,GPIO.HIGH) 
                                    GPIO.output(lwheelback,GPIO.HIGH) 
                                    time.sleep(delay) 
                                    GPIO.output(rwheelback,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(lwheelback,GPIO.LOW) 
                                elif(area<(im.area()*5/100)): 
                                    print("Going forward!") 
                                    GPIO.output(rwheelfor,GPIO.HIGH) 
                                    GPIO.output(lwheelfor,GPIO.HIGH) 
                                    time.sleep(delay) 
                                    GPIO.output(rwheelfor,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(lwheelfor,GPIO.LOW) 
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elif((CycleValue>9 and CycleValue<20 and flag==1) or 
(center<((40*bound)/100) and flag==0)): 
                                flag=0 

                                if(area>(im.area()*15/100) and area<(im.area())): 
                                    print ("Back Right") 
                                    GPIO.output(lwheelback,GPIO.HIGH) 
                                    time.sleep(delayt) 
                                    GPIO.output(lwheelback,GPIO.LOW) 
                                elif(area<(im.area()*5/100)): 
                                    print("Going Left!") 
                                    GPIO.output(rwheelfor,GPIO.HIGH) 
                                    time.sleep(delayt) 
                                    GPIO.output(rwheelfor,GPIO.LOW) 
                                else: 
                                    print("It's fine.") 
                                    ok=1 

#Check if qr code is on the rigth 

                            elif((CycleValue<6 and CycleValue>0 and flag==1) or 
(center>((60*bound)/100) and flag==0)): 
                                flag=0 

                                if(area>(im.area()*15/100) and area<(im.area())): 
                                    print ("Back Left") 
                                    GPIO.output(rwheelback,GPIO.HIGH) 
                                    time.sleep(delayt) 
                                    GPIO.output(rwheelback,GPIO.LOW) 
                                elif(area<(im.area()*5/100)): 
                                    print("Going Right!") 
                                    GPIO.output(lwheelfor,GPIO.HIGH) 
                                    time.sleep(delayt) 
                                    GPIO.output(lwheelfor,GPIO.LOW) 
                                else: 
                                    print("It's fine.") 
                                    ok=1 

                            time.sleep(0.1) 
                            if(ok==1 and CycleValue>0 and CycleValue<12): 
                                p.ChangeDutyCycle(CycleValue) 
                                flag=1 

                            elif(ok==0 and CycleValue>0 and CycleValue<12 and 
(CycleValue<7.5 or CycleValue>7.5)): 

if(center<((30*bound/100))): 
if(CycleValue>7.5 and CycleValue<12): 

            CycleValue=CycleValue-2 

elif(CycleValue<7.5 and CycleValue>0): 
CycleValue=CycleValue+2 

elif(center>((70*bound)/100)):   

if(CycleValue>7.5 and CycleValue<12): 
                                         CycleValue=CycleValue-2 

elif(CycleValue<7.5 and CycleValue>0):                                         

           CycleValue=CycleValue+2                                 
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                             p.ChangeDutyCycle(CycleValue) 
       flag=1 

                            elif(ok==0 and (CycleValue==0 or CycleValue==7.5)): 
                                p.ChangeDutyCycle(7.5) 
                                flag=0 

          tries=0 

                            print("\n")   
#αν δε βρεθεί το QR code στην αρχική θέση με τιμή 0 η κάμερα κάνει 
λήψη φωτογραφιών σε εμβέλεια 120 μοιρών 

   else: 
                    print ("Nothing found. Looking around...") 
                    tries=tries+1 

                    print tries 

                    if(tries>=5): 
                        tries=0 

                        if(CycleValue==0): 
                            CycleValue=1.5 

                            p.start(CycleValue) 
                        flag=1 

                        CycleValue = CycleValue+2 

                        if(CycleValue>12): 
                            print("Nothing to be found!") 
                            CycleValue=0 

                            p.ChangeDutyCycle(7.5) 
                        elif(CycleValue>1 and CycleValue<12): 
                            p.ChangeDutyCycle(CycleValue) 
                            print "Val:", CycleValue 

                            time.sleep(1) 

 

except IOError: 
            print("No image file to open") 
        if(GPIO.setmode()): 
            print("True") 
            GPIO.cleanup() 
        else: 
            print("No setmode homie!") 
    except: 
        print("No setmode trying again") 
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 Τέλος η εντολή “if __name__ == '__main__':”, δηλώνει στον μεταγλωττιστή να 

εκτελέσει αρχικά το κομμάτι κώδικα που βρίσκεται κάτω από αυτήν και έπειτα 

όποιες άλλες συναρτήσεις κληθούν μέσα από αυτή.  

Εδώ ορίζεται σε κάθε νήμα από μία συνάρτηση προς εκτέλεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if __name__ == '__main__': 
 #σε αυτό το σημείο γίνεται δημιουργία ενός αντικειμένου Lock() 
    lock=threading.Lock() 
 #αυτό σημαίνει ότι όταν το παρακάτω νήμα (thread) δημιουργηθεί το 
αντικείμενο Lock() θα εμποδίσει ένα κομμάτι κώδικα να προσπελαστεί από 
οποιεσδήποτε 

 #μεταγενέστερες κλήσεις αυτού του κομματιού, από άλλες 
συναρτήσεις. Γίνεται διαθέσιμο για προσπέλαση μόλις επιτραπεί από την 
αρχική συνάρτηση που το 

 #απέκλεισε. 
   while True: 
        t = threading.Thread(target=first,args=(lock,)) 
        t.start() 
        time.sleep(2) 
        t1= threading.Thread(target=second,args=(lock,)) 
        t1.start() 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

7.1. Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω παρατηρείται εύκολα ότι το Arduino και το Raspberry είναι 

δύο κορυφαία εργαλεία, διακρινόμενα το καθένα στο χώρο του. Το μέγεθος, οι 

πόροι, τα περιφερειακά, η ευρεία χρήση και το κόστους του συντελούν κατά κύριο 

λόγο σε αυτή τη διάκριση. 

Το ίδιο εύκολα παρατηρείται ότι η Python είναι μία εύκολη και ευέλικτη γλώσσα 

προγραμματισμού. Με την ευρεία χρήση της έχουν σχεδιαστεί πολλές 

βιβλιοθήκες, ορισμένες αποκλειστικά για Python, όπως η SimpleCV και η 

Picamera, κάνοντας την γλώσσα υψηλά προτεινόμενη για επεξεργασία εικόνας και 

όχι μόνο. 

Τέλος η ευέλικτη και ειδικά κατασκευασμένη κάμερα, προσφέρει πάρα πολλές 

δυνατότητες, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προγραμματισμό και το πολύ 

γρήγορο πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Raspberry. 

  

7.2. Προοπτικές 

Ο εντοπισμός και ακολούθηση ενός QR code, θα μπορούσε να γίνει με 

οποιοδήποτε σχήμα ή ακόμα και λέξη. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε διακρίνεται από 

τη μοναδικότητα του και απασχολεί λιγότερο την υπολογιστική μονάδα. Είναι 

ιδανικό σε περιπτώσεις που κάποιο άλλο σύστημα μέτρησης απόστασης, όπως 

υπέρηχοι, αποτυγχάνει, προσθέτοντας και την ιδιότητα της μοναδικότητας, ώστε 

να μην υπολογίζει την απόσταση στα τυφλά. 

Θεωρώντας ότι μια κάμερα θα μπορούσε να είναι ενσωματωμένη σε ένα όχημα, 

ένα QR code θα μπορούσε να κολληθεί σε ένα όχημα και να χρησιμοποιηθεί ως 

αναγνωριστικό για ακολούθηση του οχήματος σε κάποια εξερευνητική αποστολή ή 

για διαφήμιση κάποιας εταιρείας. 

Επίσης ένα QR code θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις διαφημιστικές 

πινακίδες στους δρόμους, ενώ αφότου διαβαστεί από την κάμερα του 

αυτοκινήτου, να μεταβαίνει σε κάποια ιστοσελίδα όπου θα αναπαράγεται μία 

ηχητική διαφήμιση ώστε να μην αφαιρεί την προσοχή του οδηγού από τον δρόμο. 

Εν τέλει το QR code διευκολύνει την διαδικασία αναγνώρισης του, καθώς και την 

άντληση πολύτιμων πληροφοριών από αυτό. 
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(κενό φύλλο) 
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Βιβλιογραφία -Πηγές: 

Παρατίθεται η βιβλιογραφία – πηγές με σειρά σύνταξης των κεφαλαίων: 

 Arduino 

http://www.instructables.com/id/INTRO-TO-ARDUINO-UNO-R3/ 

https://arduinohistory.github.io/ 

https://www.arduino.cc/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino 

https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino 

http://www.arduino.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino 

 

o L293d 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf 

https://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-lesson-9-controlling-a-

dc-motor/lm293d 

http://learning.grobotronics.com/2013/07/l293d-motor-driver/ 

 

o Bluetooth 

https://don.github.io/slides/ 

https://github.com/don/BluetoothSerial 

http://www.instructables.com/id/Connect-Arduino-Uno-to-Android-via-

Bluetooth/ 

http://www.instructables.com/id/Remotely-Control-LED-using-HC-05-

Bluetooth-Arduino/ 

 

o DC 

https://en.wikipedia.org/wiki/DC_motor 

Δρ. Σταμάτης Αλατσαθιανός, “Εισαγωγή στους μικροελεγκτές 

PICmicro”, Σταμάτης Αλατσαθιανός, 1η, 2007 

o QR code 

http://www.ucreative.com/articles/what-is-a-qr-code-and-how-does-it-work/ 

http://www.dataonline.gr/qr-codes.html 

http://www.instructables.com/id/INTRO-TO-ARDUINO-UNO-R3/
https://arduinohistory.github.io/
https://www.arduino.cc/en/main/boards
https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino
http://www.arduino.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
https://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-lesson-9-controlling-a-dc-motor/lm293d
https://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-lesson-9-controlling-a-dc-motor/lm293d
http://learning.grobotronics.com/2013/07/l293d-motor-driver/
https://don.github.io/slides/
https://github.com/don/BluetoothSerial
http://www.instructables.com/id/Connect-Arduino-Uno-to-Android-via-Bluetooth/
http://www.instructables.com/id/Connect-Arduino-Uno-to-Android-via-Bluetooth/
http://www.instructables.com/id/Remotely-Control-LED-using-HC-05-Bluetooth-Arduino/
http://www.instructables.com/id/Remotely-Control-LED-using-HC-05-Bluetooth-Arduino/
https://en.wikipedia.org/wiki/DC_motor
http://www.ucreative.com/articles/what-is-a-qr-code-and-how-does-it-work/
http://www.dataonline.gr/qr-codes.html
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https://gizmodo.com/5969312/how-qr-codes-work-and-why-they-suck-so-

hard 

 

 

 

 Apache Cordova 

https://cordova.apache.org/docs/en/4.0.0/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Cordova 

http://phonegap.com/#benefits 

https://build.phonegap.com/ 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2478076 

 

 Raspberry Pi 

https://pinout.xyz/ 

https://www.raspberrypi.org/help/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 

http://elinux.org/RPi_Hub 

http://www.makeuseof.com/tag/9-things-wanted-know-raspberry-pi/ 

https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/8452/what-is-so-special-

about-pi 

 

o  Servo 

http://rpi.science.uoit.ca/lab/servo/ 

https://www.servocity.com/how-does-a-servo-work 

http://razzpisampler.oreilly.com/ch05.html  

o Camera 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/cam

era.md 

https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/ 

 

o Raspbian 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/ 

 

https://gizmodo.com/5969312/how-qr-codes-work-and-why-they-suck-so-hard
https://gizmodo.com/5969312/how-qr-codes-work-and-why-they-suck-so-hard
https://cordova.apache.org/docs/en/4.0.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Cordova
http://phonegap.com/#benefits
https://build.phonegap.com/
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2478076
https://pinout.xyz/
https://www.raspberrypi.org/help/
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
http://elinux.org/RPi_Hub
http://www.makeuseof.com/tag/9-things-wanted-know-raspberry-pi/
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/8452/what-is-so-special-about-pi
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/8452/what-is-so-special-about-pi
http://rpi.science.uoit.ca/lab/servo/
https://www.servocity.com/how-does-a-servo-work
http://razzpisampler.oreilly.com/ch05.html
https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md
https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md
https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/
https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/
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o Python  

https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading_(software)#Programming_

language_support 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multithreading_(computer_architecture) 

https://en.wikibooks.org/wiki/Python_Programming/Threading 

https://docs.python.org/2.7/library/ 

Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, “Λειτουργικά 

Συστήματα”, Μ.Γκιουρδας, 9η, 2013 

 

o SimpleCV 

http://simplecv.sourceforge.net/doc/cookbook.html 

https://github.com/sightmachine/SimpleCV 

http://tutorial.simplecv.org/ 

http://examples.simplecv.org/ 

Ιωάννης Ν. Έλληνας, “Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Βίντεο – Από 

την Θεωρία στην Πράξη”,Ι.Ν.Έλληνας,1η,2010 

o Zbar 

http://zbar.sourceforge.net/index.html 

https://github.com/ZBar/ZBar 

 

o Picamera 

https://picamera.readthedocs.io/en/latest/index.html 

https://picamera.readthedocs.io/en/latest/recipes2.html#rapid-

capture-and-processing 
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